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Datum 18 mei 2020 

Betreft Financiële bijdrage regionale partners aan extra ambitie 

Deltaplan Zoetwater 2022-2027 

  

 

 

Geachte minister, 

Het is nu voor het derde jaar op rij extreem droog. Nederland zal zich moeten 

aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering met langere perioden van 

droogte en laagwater in de rivieren. Met deze brief willen we als 

vertegenwoordigers van de zoetwaterregio’s in het Bestuurlijk Platform Zoetwater 

(BPZ) en als deltacommissaris aan u laten weten dat wij voor de tweede fase van 

het Deltaplan Zoetwater (2022-2027) een hoog ambitieniveau hebben om ons 

land weerbaarder te maken tegen droogte en watertekorten en dat de regionale 

partijen hierin hun verantwoordelijkheid – ook in financiële termen- willen nemen. 

 

Met het Deltaprogramma Zoetwater werken we aan concrete 

uitvoeringsmaatregelen. In 2018 en 2019 hebben de maatregelen uit de eerste 

fase van het Deltaplan Zoetwater zich bewezen. De door u ingestelde Beleidstafel 

Droogte heeft dat ook bevestigd en aanvullende aanbevelingen gedaan die zijn 

opgepakt. Zoals u weet hebben we als gezamenlijke overheden, 

drinkwaterbedrijven en overige stakeholders via een zorgvuldig proces, dat in 

2016 is gestart, een voorstel gemaakt voor een ambitieus, stevig onderbouwd 

maatregelpakket voor 2022 tot en met 2027. Het huidige voorstel bevat een 

pakket aan zoetwatermaatregelen van in totaal 840 miljoen euro. In de bijlage 

treft u een financieel overzicht van het voorgestelde pakket.  

 

Als zoetwaterbestuurders van het BPZ staan wij volledig achter dit ambitieuze 

maatregelpakket. Wij willen benadrukken dat in het pakket al scherpe keuzes zijn 

gemaakt op basis van de criteria die we gezamenlijk hebben vastgesteld, 

waaronder legitimiteit, effectiviteit en kosten-baten. Financiering vanuit de 

regionale partijen is daarbij steeds een harde randvoorwaarde geweest. 

 

Wij als vertegenwoordigers van regionale zoetwaterregio’s committeren ons aan 

de genoemde regionale (co)financiering ter waarde van 540 miljoen euro, ruim 

twee derde van de totale kosten. De regionale financiering komt vrijwel geheel 

vanuit waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven en is deels al 

geformaliseerd in bestuurlijke besluiten.  

 

Voor dit maatregelpakket wordt ruim 250 miljoen euro uit het Deltafonds 

gevraagd. U heeft op dit moment al 150 miljoen euro in het Deltafonds 
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gereserveerd. Wij willen u vragen of u genegen bent om de bijdrage vanuit het 

Deltafonds voor het zoetwaterpakket 2022-2027 met 100 miljoen euro te 

verhogen zodat we de extra gezamenlijke ambitie ook daadwerkelijk kunnen gaan 

realiseren. Daarbij blijft vanzelfsprekend gelden dat regionale financiering een 

harde voorwaarde is om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het 

Deltafonds. We beseffen dat dit een flink bedrag is. Als dit pakket niet kan worden 

uitgevoerd, dan moeten de zoetwaterregio’s samen met de deltacommissaris 

adviseren over het maken van pijnlijke keuzes: waar in Nederland moeten we 

extra droogteschade accepteren en/of waar moeten we transities temporiseren?  

 

De urgentie van het werken aan zoetwaterbeschikbaarheid neemt toe als gevolg 

van de effecten van een veranderend klimaat. Met extra investering kunnen we 

Nederland daadwerkelijk weerbaarder maken tegen droogte en watertekorten. En 

juist nu zijn deze investeringen cruciaal, om economisch herstel en duurzame 

economische ontwikkeling te stimuleren. 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

P.C.G. Glas 

Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma 

 

Jeroen Haan  

BPZ-vertegenwoordiger West-Nederland, vice-voorzitter BPZ 

 

Carla Brugman 

BPZ-vertegenwoordiger Hoge Zandgronden Zuid Nederland 

 

Mathieu Gremmen  

BPZ-vertegenwoordiger Rivierengebied 

 

 

 

 

Hans Pereboom  

BPZ-vertegenwoordiger Hoge Zandgronden Oost Nederland 
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Siem-Jan Schenk  

BPZ-vertegenwoordiger Noord-Nederland 

 

 

 

 

 

 

Kees-Jan de Vet  

BPZ-vertegenwoordiger Zuidwestelijke Delta 
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Bijlage: Overzicht voorgestelde maatregelpakket tweede fase Deltaplan 

Zoetwater (2022 tot en met 2027) 

 

Zoetwaterregio 
Totale 
kosten 

Regionale 
financiering 

Bijdrage uit het 
Deltafonds  

Tranche 

1 en 2 

Extra 

ambitie 

Totaal 

DF 

Hoge Zandgronden 
Zuid 

200 150 30 20 50 

Hoge Zandgronden 
Oost 

200 150 30 20 50 

Noord-Nederland 148 114 34  34 

West-Nederland 80 53 27  27 

Zuidwestelijke Delta 140 67* 13*  13 

Rivierengebied 7 5 2  2 

Hoofdwatersysteem 
(incl. Slim 
watermanagement) 

65 0 44 21 65 

Risicoreservering   12 2 14 

Totaal 840 539 192 63 255 

 

Uitgangspunt bij de bijdrage uit het Deltafonds zijn: hoofdwatersysteem RWS 
100%, regionale maatregelen 25%, bovenregionale maatregelen 50%, innovaties 
50%.  

*De alternatieve zoetwatervoorziening Volkerak-Zoommeer (60 mln) is wel 

opgenomen in de totale kosten Zuidwestelijke Delta, maar nog niet in de regionale 

financiering en de DF-bijdrage. 

Over tranche 1 kan eind 2020 besloten worden, voor tranche 2 en de extra 
ambitie is een besluit eind 2021 mogelijk, daarvoor lopen nog nadere 

uitwerkingen en uitvoerbaarheidstoetsen en dit kan leiden tot actualisatie van de 
kosten.  

 


